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18 / 12 / 2012  
 
Detinguts per diferents delictes contra el patrimoni a Figueres�
��

A les 2:17 hores del dia 22 de novembre una patrulla de la Guàrdia Urbana va 
veure com dos individus sortien d'una finestra d'un edifici en construcció del c/ 
Progrés. Aquestes persones es van sorprendre de la presència policial i 
donaven evasives al ser preguntats sobre què estaven fent. A l'inspeccionar 
l'interior de l'edifici es localitzaren un seguit d'objectes com dues bicicletes, 
material informàtic, una consola de videojocs i roba esportiva. Atès que els 
agents van sospitar que aquest material podia procedir de la perpetració 
d'algun il·lícit penal van realitzar una inspecció en els immobles del mateix 
carrer, localitzant-ne un que presentava la porta de l'edifici i l'accés a 
l'aparcament oberts. A l'interior de l'aparcament es van trobar tres vehicles amb 
els vidres petats. Per les sospites que el material localitzat pogués provenir del 
robatori d'aquests vehicles es va procedir a la detenció de HEB de 19 anys 
d'edat i resident a Llançà i del seu acompanyant que va resultar ser un menor 
de 17 any amb residència a Girona.�
��

Per gestions realitzades per la Guàrdia Urbana s'ha pogut constatar que els 
objectes localitzat havien estat sostrets tant de l'aparcament de l'immoble del c/ 
Progrés com d'un altre aparcament d'un immoble del c Torres i Bages.�
��

�A les 4:57 hores del dia 16 de desembre un ciutadà va alertar telefònicament a 
la policia de la ciutat que en el c/ Migdia hi havia dos homes que estaven 
forçant dos vehicles dels quals va donar les dades. Al desplaçar-se una patrulla 
a lloc van observar a dos individus al costat d'un vehicle que al detectar la 
presència policial van marxar corrents. La dotació actuant va poder interceptar 
a un dels escàpols. En el lloc on es trobaven els sospitosos es localitzaren dos 
vehicles, un amb un vidre petat i l'altre un vehicle de gama alta al que havien 
aixecat les rodes amb un gat hidràulic que pertanyia al primer, amb el que se 
suposa que volien sostreure les rodes. Per aquest motiu es va procedir a la 
detenció de la persona interceptada resultant ésser DJA de 26 anys, amb 
domicili a Banyoles i del que consten nombrosos antecedents per delictes 
contra el patrimoni.�
��

Amb la descripció del sospitós que s'havia fet escàpol es va iniciar una recerca, 
localitzant-lo al carrer Migdia cantonada amb c/ Fortià, que al detectar la 
presència policial tornà a marxar corrents, fins que se l’interceptà en el c/ Nou, 
oferint una gran resistència a la seva detenció i originant desperfectes en el 
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vehicle policial. Aquesta persona resultà ser CCE de 19 anys i amb domicili a 
Esponellà�
   


